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3.9.2015 A8-0230/15 

Predlog spremembe  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker je za to, da se bolje zavarujejo 
demokracija, pravna država in temeljne 
pravice, potrebna revizija Pogodb EU; 

F. ker je za to, da se bolje zavarujeta 
nacionalna demokracija in pravna država, 
potrebna razveljavitev Pogodb EU v celoti; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Predlog spremembe  16 

Lorenzo Fontana 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava X 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

X. ker EU preživlja obdobje hude 
gospodarske in finančne krize, ki z 
nekaterimi ukrepi, sprejetimi v nekaterih 

državah članicah v boju proti krizi, 

vključno z drastičnim zmanjševanjem 

proračunskih sredstev, negativno vpliva na 

življenjske pogoje državljanov EU in na 

njihovo blaginjo, saj se povečujejo 

brezposelnost, revščina, neenakost in 

negotovi delovni pogoji in omejuje dostop 

do storitev in njihova kakovost; 

X. ker je EU povzročila obdobje hude 
gospodarske, finančne in migracijske 
krize, ki z nekaterimi ukrepi, sprejetimi v 

nekaterih državah članicah v boju proti 

krizi, vključno z drastičnim zmanjševanjem 

proračunskih sredstev, negativno vpliva na 

življenjske pogoje državljanov EU in na 

njihovo blaginjo, saj se povečujejo 

brezposelnost, revščina, neenakost in 

negotovi delovni pogoji in omejuje dostop 

do storitev in njihova kakovost; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Predlog spremembe  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Ab 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ab. ker obstaja nevarnost, da po nedavnih 
terorističnih napadih na ozemlju EU 
nekatere protiteroristične politike in 
ukrepi resno ogrozijo temeljne pravice in 
svoboščine v EU; ker si je treba nujno 
prizadevati za ohranjanje ravnotežja med 
varstvom temeljnih svoboščin in pravic ter 
krepitvijo varnosti; ker morajo EU in 
države članice zaščititi evropske 
državljane, hkrati pa zagotoviti 
spoštovanje njihovih temeljnih pravic in 
svoboščin pri oblikovanju in delovanju 
varnostne politike; ker morata biti na tem 
področju vodilni načeli nujnost in 
sorazmernost, da se z izvajanjem teh 
politik ne posega v državljanske 
svoboščine;  

Ab. ker morajo nacionalne države zaradi 
nedavnih islamističnih terorističnih 
napadov v Parizu, Bruslju, Londonu in 
Kopenhagnu zaščititi svoje državljane; 
globoko obžaluje, da EU pri tem 
onemogoča nacionalne države, saj jim 
postavlja številne ovire na področju 
temeljnih pravic, za katere se na žalost zdi, 
da koristijo samo ilegalcem, kriminalcem 
in teroristom namesto državljanom 
suverenih držav Evrope, ki spoštujejo 
zakone; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Predlog spremembe  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Ac 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ac. ker v Sredozemlju tisoči ljudi umirajo 
na način brez primere, za kar nosi veliko 
odgovornost EU, ki mora ukrepati, da bi 
rešila življenja, ustavila trgovino z ljudmi, 
zagotovila zakonite poti priseljevanja ter 
pomagala prosilcem za azil in beguncem 
in jih zaščitila; 

Ac. ker se iz Sredozemlja v EU prevaža na 
sto tisoče nezakonitih priseljencev na 
način brez primere, zaradi česar so Italija, 
Grčija, Španija in Malta prevzele veliko 
odgovornost, da ustavijo tok nezakonitih 
priseljencev in teroristov, ustavijo trgovino 
z ljudmi, zagotovijo neposredno vračanje 
nezakonitih priseljencev v njihove države 
izvora ali države prehoda ter pomagajo 
prosilcem za azil in beguncem pri vlaganju 
prošenj za azil v tej regiji; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Predlog spremembe  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Ad 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Ad. ker je leta 2014 umrlo ali je bilo 
pogrešanih skoraj 3 500 migrantov, ki so 
poskušali priti v Evropo, s čimer se je 

skupno število mrtvih ali pogrešanih v 
zadnjih 20 letih povečalo na skoraj 30 000; 
ker je po navedbah Mednarodne 

organizacije za migracije postala 

migracijska pot proti Evropi najnevarnejša 
pot za migrante; 

Ad. ker je bilo v letu 2014 vloženih 
625 920 prošenj za azil, s čimer se je 

skupno število prošenj za azil v zadnjih 
sedmih letih povečalo na skoraj 
2 500 0001a; ker je po navedbah 
Mednarodne organizacije za migracije 

postala migracijska pot proti Avstraliji 
najvarnejša pot za migrante, saj v letih 
2014 in 2015 noben migrant ni umrl 
zaradi utopitve in vsi so bili varno 
premeščeni, ne da bi bili v breme 
Avstraliji in njenim državljanom; odločno 
podpira prizadevanja za izvajanje 
avstralskega modela v Italiji, Grčiji, 
Španiji in na Malti; 

__________________ 
1a Podatki Eurostata za obdobje 2008-
2014 

 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/20 

Predlog spremembe  20 

Lorenzo Fontana 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. opozarja na člen 10 Listine o temeljnih 

pravicah, ki varuje svobodo misli, vesti in 

veroizpovedi, vključno s svobodo izražanja 

veroizpovedi po svoji izbiri in spremembe 

veroizpovedi; meni, da se ta svoboda 

nanaša tudi na nevernike; obsoja vse oblike 
diskriminacije in nestrpnosti ter poziva k 

prepovedi vseh oblik diskriminacije na tej 

podlagi; v zvezi s tem obžaluje nedavne 

primere protisemitske in protiislamske 
diskriminacije in nasilja; poziva države 
članice, vključno z regionalnimi oblastmi, 

naj z vsemi razpoložljivimi orodji zaščitijo 

svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 

spodbujajo strpnost in medkulturni dialog z 

učinkovitimi politikami ter po potrebi 

okrepijo protidiskriminacijske politike; 
opozarja na velik pomen laične in 

nevtralne države kot zaščite pred kakršno 

koli diskriminacijo, uperjeno zoper to ali 

ono versko, ateistično ali agnostično 

skupnost, da se tako zagotovi enako 

obravnavanje vseh veroizpovedi in 

prepričanj; izraža zaskrbljenost zaradi 
uporabe zakonov o bogokletstvu in žalitvi 

verskih čustev v Evropski uniji, kar lahko 

močno vpliva na svobodo izražanja, ter 

države članice poziva, naj jih odpravijo; 
odločno obsoja napade na kraje, namenjene 

verskim obredom, in poziva države članice, 

naj ne dopustijo, da ta kazniva dejanja 

40. opozarja na člen 10 Listine o temeljnih 

pravicah, ki varuje svobodo misli, vesti in 

veroizpovedi, vključno s svobodo izražanja 

veroizpovedi po svoji izbiri in spremembe 

veroizpovedi; meni, da se ta svoboda 

nanaša tudi na nevernike; obsoja vse oblike 
diskriminacije in nestrpnosti ter poziva k 

prepovedi vseh oblik diskriminacije na tej 

podlagi; v zvezi s tem obžaluje nedavne 

primere protisemitske in protikrščanske 
diskriminacije in nasilja; poziva države 
članice, vključno z regionalnimi oblastmi, 

naj z vsemi razpoložljivimi orodji zaščitijo 

svobodo veroizpovedi ali prepričanja in naj 

spodbujajo strpnost in medkulturni dialog z 

učinkovitimi politikami ter po potrebi 

okrepijo protidiskriminacijske politike; 
opozarja na velik pomen laične in 

nevtralne države kot zaščite pred kakršno 

koli diskriminacijo, uperjeno zoper to ali 

ono versko, ateistično ali agnostično 

skupnost, da se tako zagotovi enako 

obravnavanje vseh veroizpovedi in 

prepričanj; izraža zaskrbljenost zaradi 
uporabe zakonov o bogokletstvu in žalitvi 

verskih čustev v Evropski uniji, kar lahko 

močno vpliva na svobodo izražanja, ter 

države članice poziva, naj jih odpravijo; 
odločno obsoja napade na kraje, namenjene 

verskim obredom, in poziva države članice, 

naj ne dopustijo, da ta kazniva dejanja 
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3.9.2015 A8-0230/21 

Predlog spremembe  21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 106 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

106. obžaluje incidente sovražnega govora 
in kaznivih dejanj iz sovraštva, ki jim 
botrujejo rasizem, ksenofobija, verska 
nestrpnost ali predsodki do invalidnosti, 
spolne usmerjenosti ali spolne identitete 
posameznika, ki se vsak dan dogajajo v 
EU; poziva države članice, naj zaščitijo 
temeljne pravice in spodbujajo 
razumevanje, sprejemanje in strpnost med 
različnimi skupnostmi na svojem ozemlju; 
poziva EU, naj postane boj proti kaznivim 
dejanjem iz sovraštva prednostna naloga 
pri oblikovanju evropskih politik proti 
diskriminaciji in na področju pravosodja; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo boj proti kaznivim dejanjem iz 
sovraštva ter diskriminatornim odnosom 
in vedenju, tako da oblikujejo celovito 
strategijo za boj proti kaznivim dejanjem 
iz sovraštva, nasilju na podlagi 
pristranskosti in diskriminacije; 

106. Obžaluje, da je pravica domorodnih 
Evropejcev do svobode govora ogrožena 
zaradi nestrpnih in agresivnih stališč 
manjšin, ki jih pomagajo širiti množice 
kulturnih relativistov; obžaluje, da se 
manjšine prikazujejo kot žrtve, ko se 
kritizirajo njihova srednjeveška stališča in 
prakse, ter da se njihove kritike obtožuje 
sovražnega govora, rasizma, ksenofobije, 
islamofobije, afrofobije, protiromstva, 
hujskanja in drugih pojmov iz novoreka, s 
tem pa se jim krati svoboda govora; 

Or. en 

 

 


